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Spoštovane krajanke in cenjeni krajani Zlatega polja!
Iskrene čestitke ob krajevnem prazniku.
za svet KS Zlato polje
Karel Piškur - predsednik

Ob tej priložnosti vas vabimo,
da se udeležite prireditev v okviru praznovanja
krajevnega praznika,
v sredo, 17. junija letos,
v večnamenski dvorani OŠ Franceta Prešerna.
Ob 16.30 uri bomo pričeli s potopisno predstavitvijo z diapozitivi
z ultramaratona v Maliju–(Zahodna Afrika) z naslovom
»222 kilometrov Dogonije«,
Ob 18.30 uri bomo nadaljevali s kulturno prireditvijo, kjer nas bo, med drugim, s svojim
nastopom počastil Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj, ki je v letu 2008 na tekmovanju na
Dunaju prejel dve zlati in eno srebrno priznanje, letos v juliju pa potuje na svetovno tekmovanje
v Južno Korejo.
Po končani prireditvi smo vam v jedilnici OŠ Franceta Prešerna pripravili še skromno pogostitev.
(Svet KS Zlato polje, Kranj)
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45 let Krajevne skupnosti Zlato polje
V času socialistične republike Slovenije, krepitve samoupravljanja in drugih socialističnih
pridobitev je bila s sklepom občinske skupščine 9. junija 1965 ustanovljena Krajevna skupnost
Zlato polje. Letos torej poteka 45 let od tedaj in ne le, da je samo minilo tolika časa, v tem
obdobju se je odvijalo tudi delo v organih KS. Včasih številčnejših, danes v skromnejšem
obsegu, a vedno s precejšnjo odgovornostjo do krajanov. Nekateri so KS pripisovali tudi
nekakšno politično težo, a tudi če je to v šestdesetih ali morda sedemdesetih letih še držalo,
gotovo ni več držalo v osemdesetih in kasneje. Organizacija je bila pač takšna, kot je bila
predpisana z zakonodajo, z raznimi komisijami, pa delegacijami za razne SIS-e, celo skupščino
KS itd. Kakšne močne politizacije ni bilo opaziti – ljudje, ki so bili vključeni v razne organe KS,
niso bili vsi po vrsti člani ZK, in na sestankih se ni govorilo o ideoloških temah, temveč o
problemih v KS, ki jih je potrebno rešiti.
Največje teme, ki se jih je lotevala KS, so bile seveda komunalne – ena prvih v osemdesetih je
bila, da smo poskušali in tudi uspeli v blokovni del naselja Zlato polje, včasih smo ji grdo rekli
Gradbinčeva jama, vnesti nekaj več mestne urejenosti. Tako so počasi izginile vse zidane
barake in Gradbinčeva 'menza', najprej tiste, kjer zdaj stoji blok Zlato polje 2ab, nazadnje pa
tiste, kjer stojita nova bloka. V sklopu tega urejanja je bila zgrajena tudi asfaltna cesta z dvema
vhodoma v naselje, zgrajeni so bili tudi dodatni nizi garaž, ki so jih odkupili stanovalci.
Od leta 1985 do 1990 je bilo s soudeležbo stanovalcev na območju celotne KS zgrajenih okrog
300 parkirnih mest, tlakovanih s travnimi ploščami, ki so tedaj bistveno pripomogla k razrešitvi,
že takrat, perečega problema parkiranja. Seveda je že v devetdesetih letih poplava pločevine
spet presegala vse tedanje možnosti za legalno parkiranje, tako da je parkirnih mest zelo hitro
zopet primanjkovalo. V zadnjem desetletju nam je pomanjkanje reševala občina, na katero smo
ves čas naslavljali prošnje in zahteve za dodatna parkirišča.
Od leta 1986 dalje smo občino ves čas opozarjali na nujnost obnove komunalne infrastrukture
na območju Kidričeve ceste, kjer sta bila zlasti kanalizacija in vodovod po štirih, petih desetletjih
nujno potrebna obnove. To smo dočakali in skupaj z njo tudi prenovo dovozov in parkirišč na
tem območju.
Letos bo zaključena prenova
Gosposvetske ulice vse od
Zdravstvenega
doma
do
avtobusne postaje, na kar smo
tudi opozarjali že nekaj let. Tudi
Levstikova je bila v planih za
prenovo letos, a je kriza zadevo
zamaknila v kasnejše obdobje
in z njo vred tudi ostale prenove
– npr. ul Franca Rozmana
Staneta, ki je na vrsti za njo.
Vmes je bilo še veliko manjših
zadev, s katerimi se je bilo
treba ukvarjati, v zadnjih letih
tudi s prenovo prostorov KS, ki
so tudi že dočakali svojih 50 let,
saj so bili zgrajeni istočasno kot
naselje okrog njih – v začetku
60 let.
Zadnje obdobje je poleg večne težave s parkirišči namenjeno vse večjim problemom, ki jih v
naselje prinaša velika količina dnevnih migrantov – šolarjev, študentov, zaposlenih v mestu,
pacientov, mnogoterih od njih motoriziranih, pa tudi obiskovalci športnih in zabavnih prireditev v
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obeh dvoranah v šolskem centru. Vse večji promet se odvija po vse slabših cestah – v kakšnem
stanju je republiška Kidričeva cesta, je vsem znano, a se po njej dnevno prepelje okoli 20 tisoč
vozil. Skratka, dobili smo veliko novega, česar pa na žalost ni sočasno spremljala tudi ustrezna
komunalna oprema – novi dostopi, povezave, nova parkirišča itd. Dovozi in dostopi do petih
šolskih ustanov so kar skozi naselje in to prebivalce precej obremenjuje. Seveda se trudimo,
predlagali smo nov dostop med ekonomsko šolo in Bleiweisovo cesto, pa ureditev do pred
kratkim napol legalnega dostopa s Koroške mimo Krone, ki je zdaj postal uraden šele z
odprtjem ledene dvorane. Pa ne gre, pravijo, da bo severna obvoznica tista, s katere bodo
možni dostopi do šolskega centra – a gradnja le te se vsako leto odmakne naprej v neznano
bodočnost. Danes še vedno ni nobenega zagotovila o tem, kdaj naj bi z gradnjo začeli.
V vsem tem času pa smo seveda krajani tisti, ki moramo prenašati ves ta promet po naselju,
zaparkirana mesta, nemir in včasih še kaj hujšega.
Vsekakor si kot svet krajevne skupnosti želimo, da nas še naprej, tudi neposredno seznanjate s
konkretno problematiko, saj kot posamezniki ne moremo opaziti vsega, kar je potrebno
postoriti.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste pisno, telefonsko ali osebno sporočali o raznih težavah in
nevšečnostih, pa naj gre za pregorelo žarnico v svetilki javne razsvetljave, za luknjo v asfaltu, ali
za soseda, ki je v težavah. Počnite to še naprej.

Pogled na hrame učenosti na Zlatem polju

Pogled v prihodnost:
V začetku letošnjega leta smo morali izdelati rebalans finančnega načrta za našo KS, kateri je
del sicer že lani sprejetega finančnega načrta Mestne občine Kranj. Vsesplošna gospodarska
kriza je prizadela prav vse, zato je bilo potrebno zmanjšati planirana sredstva in tako prestaviti
določene investicije v kasnejši čas.
V naslednji tabeli vam poskušamo predstaviti kaj naj bi se v naslednjih letih v naši KS zgodilo.
Seveda je potrebno te projekte vključiti v občinski proračun in le takrat imamo zagotovilo, da se
bo projekt res izpeljal. Nekaj od v tabeli naštetih projektov je že potrjenih, za ostale pa se bo
potrebno še dogovarjati in prepričevati odgovorne na občini, da bodo našli mesto v prihodnjih
proračunih MOK.
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CESTE V KS IN OSTALE POTI

01. Rekonstrukcija klanca - izvoz iz naselja Zlato polje proti Lidlu
- izgradnja pločnika, ureditev meteorne kanalizacije in sprememba poteka ovinka
02. Obnova in ureditev ceste Krona – vrtnarija – vojašnica
- asfaltiranje, pločnik
03. Asfaltiranje makadamskega dela ulice v naselju Zlato polje (območje hiš proti
Struževu)
04. Umiritev prometa na delu Kidričeve c. (proti š. centru) - postavitev 2 cestnih ovir
- opravljene meritve, velike prekoračitve, nujno ukrepanje (info: g.Šimenc B.)
05. Postavitev prometnega znaka »ZOŽENJE CESTE« na cesti od Lidla v nas. Zlato polje
06. Fizično preprečiti parkiranje vlačilcev na zelenici pri Kroni (kolesarska c. proti Polici)
07. Urediti krožišče pri Lidlu
08. Adaptacija Kidričeve c. in ureditev križišča - (krožišča) pri OŠ France Prešeren
09. Ureditev in umiritev prometa v ul. Franca Rozmana Staneta + rekonstrukcija
- umiritev prometa trenutno rešena samo začasno
10. Celovita sanacija Gosposvetske ulice
11. Rekonstrukcija Levstikove ulice
12. Izgradnja pločnika v naselju Zlato polje od vhoda v ZZZS do daljnovodnega stebra
Elektro – nad drevoredom
13. Sanirati spoj med cesto in parkirišči pred blokom Gosposvetska 15
14. Dograditi pločnik med trgovino LIDL in križiščem Kidričeva c. s Koroško c.

GRADNJA MANJŠIH PARKIRIŠČ

01. Izgradnja 4 - 6 javnih parkirišč ob bloku Zlato polje 3a
02. Izgradnja 6 - 8 javnih parkirišč ob stavbi ZZZS z odkupom zemljišča
- najprej potrebno odkupiti parceli KO Kranj: 448/59 in 448/62 v lasti ZZZS
03. Izgradnja cca 10 javnih parkirišč ob bloku Zlato polje 3c
04. Izgradnja javnih parkirišč ali park. hiše na območju kurilnice pri Dijaškem domu
- potrebno poiskati sofinanciranje (Ledena dvorana, šole,…)
05. Izdelava projekta in izgradnja parkirišč oz. parkirne hiše za potrebe blokovskega
dela naselja Zlato polje ob Koroški cesti nad garažami. (danes so tam vrtički)
- pobuda stanovalcev blokovnega dela naselja Zlato polje z dne 4.6.2007

JAVNA RAZSVETLJAVA
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Predviden začetek
neznano
preloženo na kasneje
neznano
leto 2009 – v izvajanju
leto 2009 – v izvajanju
neznano
neznano
leto 2010 in naprej
neznano
leto 2009 - v izvajanju
preloženo na kasneje
leto 2009 in 2010
leto 2009 – že izvedeno
neznano
leto 2009
neznano – ko bo
odkupljeno zemljišče
leto 2009
neznano
neznano

01. Izgradnja javne razsvetljave ob pločniku v naselju Zlato polje od vhoda v ZZZS do
daljnovodnega stebra Elektro - nad drevoredom
02. Postaviti 1-2 svet. javne razsvetljave na park. ( med Gosposvetsko 19 in 17 zadaj)
03. Izgradnja javne razsvetljave od Krone proti RTP Elektro (4 - 5 svetilk)
04. Izgradnja javne razsvetljave od RTP Elektro proti Kalii (vrtnariji)
05. Izgradnja dodatne razsvetljave na otroškem igrišču zaradi nočnega video nadzora

leto 2009 in 2010
neznano
neznano
neznano
leto 2009 – v dogovoru

01. Dokončna ureditev otroškega igrišča pri OŠ F. Prešerna
- izdelava tlakov, postavitev 3 klopic in kamnitega umivalnika, ter košev za smeti

leto 2008 in 2009 – v
izvajanju

01. Obnovitev strehe na stavbi KS Zlato polje – (zamakanje na večih delih, v aprilu 09
intervencija)

neznano

OTROŠKA IGRIŠČA
DOMOVI KS
RAZNO

01. Razdeliti bivalni del Kidričeve c. in šolski center vzdolž parkirišča z ograjo
- cilj preprečiti prehod pešcem in avtomobilom
02. Odkupiti parceli KO Kranj: 448/59 in 448/62 v lasti ZZZS za izgradnjo parkirišč
03. Izgradnja kanalizacije v ulici Zlato polje (zasebne hiše, ki imajo še greznice)
04. Postavitev košev za odpadke
- situacija je alarmantna zaradi vse večjega pretoka dijakov
05. Postavitev košev za pasje iztrebke (cca 5 košev, lokacije znane) tren. samo 1 koš
06. Ureditev zelenice nasproti vhoda v blok Zlato polje 2e
- odstraniti lamele po desni strani in nasuti cca 15 cm zemlje in zasejati travo
07. Stopnice od ploščadi ZZZS v naselju Zlato polje
- potrebno dopolniti ograjo na vrhu stopnic in jo prepleskati (ni bilo izvedeno ob
sanaciji)
08. Pešpot od Koroške c. do naselja Zlato polje med garaže
- potrebno prepleskati ograjo (ni bilo izvedeno med sanacijo)
09. Obrezati živo mejo ob cesti Krona - RTP Elektro (krepko sili na cesto)
10. Tlakovanje steze - poti čez travnik med Kidričevo 15 in 33
11. Rekonstrukcija dveh pešpoti iz tlakovcev (na poteh se zadržuje voda)
12. Redno obžagovanje drevja, redna košnja javnih površin in pogostejše čiščenje
jaškov meteorne kanalizacije

leto 2009
leto 2010 – če bo denar
preloženo na kasneje
neznano
neznano
neznano
neznano
neznano
v dogovoru
neznano
neznano
v dogovoru
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Čistilna akcija: »Kran' ni več usran 2009«
Letos smo se v KS Zlato polje, Osnovni šoli Franceta Prešerna in KS Struževo odločili, da skupaj
organiziramo in pod okriljem že tradicionalne čistilne akcije »Kran' ni več usran«, izvedemo
čistilno akcijo tudi na območju teh dveh KS. Zveza tabornikov, ki jo vodi Klemen Markelj, nam je
pri organizaciji pomagala z izkušnjami in materialom, ki se pri takih akcijah potrebuje. Priskrbeli
so nam zaščitne rokavice in vrečke za zbiranje odpadkov, pa tudi klobučke z logotipom akcije, ki
jih je prispevala Sava Kranj kot pokroviteljica akcije. Nekaj močnejših rokavic smo kupili tudi
sami. Finančno nam je pomagala Mestna občina Kranj, da smo lahko organizirali topel obrok za
udeležence.
Akcija je potekala v soboto, 4. aprila 2009. Vanjo smo vključili vse učence osnovne šole France
Prešeren in njihove učitelje. Nekaj otrokom so se pridružili tudi njihovi starši. Na vidnih mestih v
KS – (oglasna deska, eko-otoki, trgovina, frizerija…) pa smo izobesili preko dvajset plakatov, s
katerimi smo na akcijo povabili tudi ostale krajane.
Ob dogodkih take vrste se seveda ustvarijo nekakšni statistični podatki in tudi naša akcija ni
bila izjema. Zbrali smo se ob 9. uri. Vsak udeleženec je dobil zaščitne rokavice, vrečke za
odpadke in klobuček. Akcije se je udeležilo približno 400 učencev OŠ Franceta Prešerna, 100
njihovih staršev, 25 učiteljev in približno 10 krajanov, ki z otroki niso vezani na šolo. Razdelili
smo jih v 22 skupin, kar po razredih. Štiri skupine so čistile v Struževem, osemnajst na Zlatem
polju, od tega sta bili dve skupini sestavljeni samo iz odraslih udeležencev, ki so čistili bolj
nevarne površine, Savski drevored in parkirišče za RTP Elektro in njegovo okolico. Skupno smo
zbrali približno 17 m3 smeti in tri zabojčke odvrženih injekcijskih igel. Igle so bile odnesene na
zdravstveni zavod na uničenje, dobrih 10 m3 smeti smo odpeljali direktno na smetišče, ostale
pa napolnili v komunalni kontejner, ki je stal pri OŠ Franceta Prešerna.
V šolski jedilnici je bila za vse udeležence na koncu akcije organizirana malica. Odrasli so se
okrepčali z golažem, otroci pa so dobili sendvič, saj golaža ne obožujejo preveč.
Čistilna akcija se je uspešno, brez poškodb, zaključila ob 12.30 uri.
Organizatorji smo ocenili, da je glede na količino zbranih smeti takšna akcija na našem območju
več kot potrebna, in sprejeli odločitev, da jo naslednje leto ponovimo. Upamo, da se je bo
udeležilo več krajanov kot letos in da bomo s skupnimi močmi še bolj temeljito očistili naše
okolje v katerem bivamo.
Ob tem pa lahko pohvalimo tudi stanovalce nekaterih blokov, ki so za svojo okolico organizirali
lastno mini čistilno akcijo, in tako prispevali k čistejši okolici v KS.

Sestavil K.P.
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Kako lahko tudi jaz varujem okolje?

Vsaka

Ločujem odpadke

privarčevana

• Niso vsi odpadki nekaj

kapljica vode

grdega, umazanega, pač pa
so surovina pri proizvodnji
novih izdelkov.

nekaj pomeni.

• Preverim ali vodovodne
pipe dobro tesnijo.

• Vrt in travo zalivam z
deževnico.

• Pri

pranju avtomobila
uporabljam vodo iz vedra
in gobo.

• Pri hitrem tuširanju porabim veliko manj vode kot
če se kopam v kadi.

• Med umivanjem zob zapiram pipo.

• Ne pretiravam z uporabo
čistil.

• Pomivalni in pralni stroj
vklopim le takrat, ko sta
polna posode oz. perila. Če
ne gre drugače, količini
perila prilagodim nivo vode
(pralni stroji omogočajo
nastavitev polovične količine vode) oziroma izberem
krajši program.

• Z odlaganjem odpadkov na
ekoloških otokih in zbirnih
centrih omogočim koristnim odpadkom, da končajo
v predelavi in ne na odlagališču.

• Revijam in prospektom
odstranim folijo.

• Preden odložim plastenko,
jo izpraznim, stisnem in
ponovno zamašim.

• Pri stekleni embalaži odstranim kovinski oziroma
plastični pokrov. Stekleno
embalažo odložim v zabojnik za steklo, kovinski
oziroma plastični pokrov
pa v zabojnik za plastenke
in pločevinke.

Odgovorno
ravnam
z
nevarnimi odpadki

• Nevarne odpadke nikoli ne
odložim skupaj z ostalimi
odpadki v običajne zabojnike.

• Nevarne odpadke odložim
ločeno. Pripeljem jih v
zbirni center za ločeno
zbiranje odpadkov ali pa jih
oddam v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov.

• Odpadno motorno ali jedilno olje ne zlivam v kanalizacijo.

• Zavedam

se nevarnosti
nepravilnega
odlaganja
baterij, čistil, kozmetike,
zdravil, barv, lakov, jedilnega in motornega olja, akumulatorjev, kemikalij, pesticidov, umetnih gnojil,...

Redno praznim greznico

• Zagotovim, da se greznične
Varčujem z energijo.

uporabljam. Aparati tudi ko
so v stanju pripravljenosti
porabijo veliko energije.

za svoje biološke odpadke
in iz njih pridelam naravno
gnojilo za naš vrt.

enkratno uporabo.

• Izberem povratno embalažo.

• Hrane ne zavijam v odvečno folijo ali papir. Uporabim plastične posode.

• V trgovino se odpravim z
nakupovalno vrečko.

• Podarim
stvari, ki jih
ne potrebujem več.

Odgovorno
nakupujem.

• Ne pretiravam, kupim le
tisto, kar potrebujemo.

• Izogibam se izdelkom, ki

• Izključim aparate ko jih ne

• Sam poskrbim

embalaži.

• Izogibam se izdelkom za

izdelke, ki so narejeni iz
recikliranih
materialov
oziroma se lahko predelajo.

• Ugašam luči.

Kompostiram

• Izogibam se nepotrebni

• Kupujem okolju prijazne

• Pri

ročnem pomivanju
posode, natočim vodo v
korito ali skledo, pod tekočo
vodo
jo
samo
splakujem.

Najboljši odpadek je tisti,
ki sploh ne nastane.

• Odločam se za energijsko
varčne naprave.

• Namesto klasičnih uporabim
varčne sijalke.

vsebujejo nevarne snovi.

• Sem pozoren na ekološke

gošče predelajo na čistilni
napravi.

znake na embalaži izdelka.
Ti znaki označujejo, da je
izdelek prijazen do okolja.

• Greznične gošče vsebujejo

• Izogibam se uporabi pršil v

veliko okolju in zdravju
škodljivih snovi, zato jo je
prepovedano odvažati na
javne ali kmetijske površine.

• Praznjenje greznice naročim pri Komunali Kranj, saj
je podjetje pooblaščeno za
praznjenje greznic ter prevzem in predelavo gošč.

dozah na potisni plin.

• Kupujem

univerzalna
čistila. Izogibam se izdelkom, namenjenih specifični
uporabi, saj je v njih večja
koncentracija
nevarnih
snovi.
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Damjan Nartnik svetuje:
Z vsakim dnevom smo bliže poletnim dnem in s tem dopustniškemu času. V zvezi s tem se
ponovno oglašam z namenom, da vas opomnim na posebnosti v teh brezskrbnih dneh.
Nekako rutina je že, da se v tem obdobju polletja pogleda preteklo delo in oceni stanje v
»zaupanem« mi policijskem okolišu Zlato polje in Vodovodni stolp. Lahko bi povedal, da je stanje
sicer zadovoljivo, vendar še zdaleč ne idealno. Dogodki, ki se nas vsakodnevno dotikajo, ne
vplivajo na okolico, delo policije pa tako ostaja nevidno, čeprav pogosto opravljam(o) delo v
vseh izmenah, da bi imel popolnejši nadzor in objektivno oceno ob poročanju nadrejenim ter
tudi Vam.
Po petih letih lahko povem, da sem si že izdelal oceno in sliko terena, ki ga pokrivam. Veliko
stvari se je v tem času spremenilo, večina na bolje. Tudi občani so dostopnejši, čeprav nekateri
šele takrat, ko potrebujejo kakšen nasvet ali pomoč oz. jim je bila prizadejana škoda. Naj
pripomnim, da me posamezniki opominjajo na to, da zelo nerad posredujem svojo mobilno
številko. Ob tem bi rad poudaril, da je dosegljivost na mobilni telefon moja zasebna zadeva in
da mi pripada prosti čas, ko nisem v službi, saj ne morem biti vsakomur in ves čas na razpolago.
V času opravljanja službenih ur sem dosegljiv v pisarni na telefonsko številko (04) 233 64 22. V
nujnih primerih pa se lahko posamezniki obračajo na Policijsko postajo v Kranju na tel. 233 64
00 ali klic v sili 113.
Ob tem bi izkoristil priložnost ter podal nekaj kratkih opozoril pred odhodom na morje oz.
dopust: ne puščajte odprtih oken v vaših domovih, ne zapirajte oken z polkami in roletami, ker
je to znak, da je stanovanje prazno, ne oznanjajte svojega odhoda naokoli, s sosedom se
dogovorite, da vam odnaša smeti in časopis in da v večernem času za krajši čas nekdo prižge
luč. Skratka, naj hiša ne daje videza zapuščenosti.
In še nekaj nasvetov o vožnji v poletni gneči. Vožnja poleti se v mnogočem razlikuje od vožnje v
drugih obdobjih leta. Poleg vročine in gostejšega prometa (zastojem se tudi letos ne bo moč
popolnoma izogniti) se na cestah v večjem številu pojavijo tudi tuji vozniki, ki prihajajo iz
različnih socialnih okolij, z različnimi vozniškimi izkušnjami, znanji ter navadami. Zaradi tega vse
udeležence v cestnem prometu v tem obdobju opozarjamo da kljub vročini, gostemu prometu
ter morebitnim zastojem ostanejo strpni in upoštevajo cestno prometne predpise, ter da se pred
odhodom na pot prepričajo o morebitnih zastojih in zgostitvah prometa ter glede na pridobljene
informacije, za pot izberejo lokalne, regionalne in druge manj obremenjene cestne povezave;
(na spletnih straneh so tovrstne informacije na razpolago na www.drsc.si, www.amzs.si ali
www.dars.si , oziroma na tel. številkah (01) 530-5300, GSM 031-64-64-64, Mobitelova
glasovna info postaja 182 100) ter preko storitev ostalih mobilnih operaterjev. Na dopustu
bodite zelo previdni na stvari, ki jih puščate v avtomobilu! NE PONUJAJTE PRILOŽNOSTI
NEPRIDIPRAVOM ! Za varnost svoje lastnine lahko največ storite sami.
Na koncu bi se še dotaknil kopalcev ter jih opozoril, da na kopališčih storilci kaznivih dejanj ne
počivajo, zaradi česar velja opozoriti na previdnost pred priložnostmi tatovi, spolnimi nasilneži in
drugimi, ki se lahko pojavijo na kopališču. Kako ravnati, če ste na dopustu postali žrtev
kaznivega dejanja? Če zalotite storilca pri vlomu ali tatvini ali ste žrtev kaznivega dejanja, ne
pozabite na lastno varnost. Pokličite interventno številko policije 113 in si poskušajte zapomniti
čim več podatkov o storilcu in njegovem prevoznem sredstvu, v neposredni fizični spopad se ne
spuščajte sami, ravnajte se samozaščitniško, policiji posredujte tudi čim več podatkov o
predmetih, ki so vam jih ukradli in njihove značilnosti po katerih bi predmete prepoznali.

Želim Vam srečno vožnjo ter prijetne, predvsem pa varne in brezskrbne poletne dni.
Vodja policijskega okoliša: Damjan Nartnik
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Sredi mednarodnega leta astronomije
Zdaj smo pa že globoko zakorakali v mednarodno leto astronomije, to je leto, ki je namenjeno
vsakemu človeku, ki se zaveda sebe kot del obkrožajoče narave, da se ozre v zvezdno nebo in iz
svojega opazovališča s prostim očesom ali pa vsaj s skromnim daljnogledom opazuje
najrazličnejše in veličastne objekte, pojave, prizore in procese v vesolju. In to vesolje je prav nad
nami, nad našo glavo. Zato ne zamudite prilike, da ga pogledate. Še je čas, da to naredite.
Jasnega večera pojdite ven, na travnik, bližnji hribček ali pa na ploščad vrh bloka, se sprostite,
poglejte in občudujte zvezde. Pri tem lahko uživate, tudi če ne poznate njihovih imen, če pa jih,
je pa še toliko prijetneje.
Zlatopoljčani smo to storili v torek, 17. 3. 2009, zvečer. Predhodno smo na Krajevni skupnosti
pripravili lično Vabilo na opazovanje zvezd in ga v obliki majhnega plakata en dan pred
opazovanjem prilepili na vhodna vrata vsake hiše v naši KS. Ob 20. uri se nas je na parkirišču
trgovine LIDL zbralo okoli 30, od tega skoraj polovica otrok. Nato smo peš disciplinirano odšli na
športno letališče na Zlatem polju, kjer je bilo kar primerno temno. Opazovali smo zimska
ozvezdja Oriona, Velikega psa, Dvojčka, Voznika, Bika itn. in številne zvezde, med njimi
Severnico, po kateri smo se orientirali na zemljišču, svetlo Kozo ali Kapelo nad glavo in seveda
najsvetlejšo zvezdo Sirij, ki je svetila na jugu neba v ozvezdju Velikega psa. Na vzhodni strani
neba pa se je že dvigalo spomladansko ozvezdje Lev in v njem planet Saturn. Bilo je zelo
prijetno vzdušje. Prisotni so precej spraševali, slišali pa so tudi nekaj kratkih zgodbic z
zvezdnega neba. Predvsem tisto, kako veliki nebesni lovec Orion s svojima lovskima
spremljevalcema, Velikim in Malim psom, preganja Bika, in kaj se je zgodilo Orionu, ki se je
preveč bahal, da se ne boji nobene živali. Na koncu ga je strupeno pičil majčken Škorpijon in ga
pogubil. Zato Orion in Škorpijon menda nista nikdar istočasno na zvezdnem nebu, da se ne bi
zgodba ponovila, oziroma da se Orion ne bi maščeval in ubil Škorpijona. Tako je Orion
postavljen na zimsko nebo, Škorpijon pa na poletno. Ko torej Orion zaide, Škorpijon šele vzide in
obratno. Seveda pa je to le ena od številnih zgodb o največjem mitološkem lovcu Orionu.
Mislim, da so bili obiskovalci s predstavitvijo zimskega zvezdnega neba zadovoljni, posebno še
učenci OŠ Franceta Prešerna. Bilo pa je nekaj prav majhnih otrok, za kar je treba pohvaliti
starše, da jih že zdaj usmerjajo v naravoslovje in poseben odnos do narave. Prisotne sem tudi
povabil na predstavitev moje knjige o astronomu Olbnu in nekaj jih je skupaj s predsednikom
naše KS Karlom Piškurjem 18. 3. 2009 ob 18. uri tudi prišlo v Hišo kulture Gorenjskega glasa v
Kranju (slika 1).

S predstavitve knjige o
astronomu Olbnu.
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Knjigo je predstavila ravnateljica OŠ Šenčur, gospa Majda Vehovec, o avtorju je spregovoril
ravnatelj Gimnazije Kranj, mag. Franc Rozman, o svojem odnosu do tega kranjskega astronoma
in njegovega dela pa je nekaj besed dodal tudi avtor knjige Majo Prosen (na sliki levo).
Janez Jakob Olben (1643–1725) je bil rojen v Kranju. Postal je duhovnik, ki pa se je vzporedno
s svojo cerkveno službo ukvarjal tudi z realnimi vedami, to je z naravoslovjem, matematiko in
astronomijo. Proti koncu svojega življenja se je umaknil v avguštinski samostan v Sankt Florian
pri Linzu (Zg. Avstrija) - (slika 2) in tam sestavil in izdal odličen astronomski koledar, ki ga
občudujemo še z današnjega stališča znanosti. Kranjčan Olben je tako drugi najpomembnejši
gorenjski astronom preteklosti, če vzamemo, da je Mengšan jezuit Avguštin Hallerstein
najpomembnejši, saj je bil sredi 18. stoletja direktor astronomskega observatorija v Pekingu na
Kitajskem in bil po svojih številnih delih poznan po celem svetu.

Del avguštinskega samostana v Sankt Florianu, kjer je ob koncu življenja deloval naš astronom J. J. Olben.

Nekaj zanimivih astronomskih delavnic pa je v tem času potekalo tudi na OŠ Franceta Prešerna,
kar si lahko ogledate na spletni strani te šole.
Zagotovo se bo do konca leta še marsikaj dogajalo na astronomskem področju (na internetu
lahko vedno pogledate geslo Mednarodno leto astronomije 2009), Zlatopoljčani pa si bomo
poskušali ob koncu leta še enkrat ogledati zvezdno nebo, ki je drugačno od tistega, ki smo si ga
ogledali sredi letošnjega marca.
Kaj bi lahko še vi naredili zase, za svojo dušo. Tole opazovanje vam predlagam, ker je
sproščujoče, zabavno in hkrati lahko tudi družabno, kakor pač vzamete stvar. Sredi poletja,
recimo od 10. do 15. avgusta, na primer opazujte utrinke – meteorje z imenom Perzeidi. Tako
se imenujejo zato, ker navidezno prihajajo oziroma izletavajo iz ozvezdja Perzeja. Če bo topla in
jasna noč, vzamete spalno vrečo in se uležete v travo ali pa ob morju na topel prod ali skale (no,
kaj udobnejšega le najdite). Ležati morate tako, da imate glavo na severni strani, noge pa na
južni (pravilo). Utrinki bodo prihajali sicer z vseh strani, vendar večinoma z leve in nad glavo.
Utrinke štejete, saj se skoraj vsako minuto utrne kakšen. Takšno opazovanje lahko izvedete
skupinsko in tekmujete, kdo jih več opazi. Lahko opazujete kratek čas ali pa več ur, kakor vam
je všeč oziroma se vam ljubi.
Utrinkom Perzeidom po domače rečemo tudi Solze svetega Lovrenca. Zakaj solze? To pa
poskusite ugotoviti kar sami. To naj bi bila vaša domača naloga. Malo pobrskajte po leksikonih
in enciklopedijah.

Glasilu je priložen vprašalnik. Prosimo vas, da ga izpolnjenega vrnete v poštni predal KS.
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Na koncu predlagam, da na internetu pogledate še spletno stran Knjižnice ATL Radovljica. Tam
najdete kar nekaj mojih nebesnih pravljic in zgodbic, ki jih lahko posnamete in spravite na svoj
računalnik, jih natisnete in si naredite svojo knjigo zgodb izpod neba in jih nato berete.
Želim prijetno branje in veliko lepih trenutkov pri opazovanju vesolja, ki je, ne pozabite, kar nad
vašo glavo, in to vsak dan, podnevi in ponoči. Potrudite se in poskusite doživeti nepozabni stik z
vesoljem, in prav zdaj je čas za to, ne bo vam žal. To je vredno storiti. Še dolgo se boste
spominjali vseh teh prekrasnih doživetij. Vmes bo tudi veliko ljubezni. Tega seveda ne gre
pozabiti.
Marijan Prosen – Majo

PROBLEMATIKA DROG V KRANJU
– KAM PO INFORMACIJE IN POMOČ?

Glede na podatke in pričevanja uživalcev prepovedanih drog lahko ocenimo, da se število
uživalcev psihoaktivnih substanc v zadnjih letih povečuje. Občasno opijanje in kajenje
marihuane zaznavamo že med osnovnošolsko populacijo, sicer pa so te prakse pogostejše med
srednješolci in starejšimi mladostniki. Prav tako se znižuje starostna meja, ne samo
eksperimentatorjev z drogami, temveč tudi tistih mladih, ki imajo že resne težave zaradi
odvisnosti od psihoaktivnih substanc.
V ambulanti za zdravljenje odvisnosti, tudi t.i. metadonskem centru, je trenutno evidentiranih
okrog 200 uporabnikov s celotne Gorenjske: iz Radovljice je vključenih 16 pacientov, iz Škofje
Loke 13 pacientov in iz Tržiča 11 pacientov. Zdravljenje odvisnosti z metadonom predstavlja
nadomestno zdravljenje oziroma zmanjševanje uporabe heroina in problematike, ki nastaja kot
posledica pri jemanju drog. To pa je zgolj ena od možnosti, ki so posameznikom v Kranju na
voljo. Število uporabnikov metadona se je v zadnjih letih povečalo, rezultat tega je tudi
precejšnja prostorska stiska, s katero se vsakodnevno soočajo tako zaposleni v ambulanti kot
tudi okoliški prebivalci.
V ambulanti se z obravnavo odvisnikov ukvarjajo zdravstveni delavci različnih profilov: psihiater,
psiholog, splošni zdravnik in medicinska sestra. Nudijo pomoč v obliki informiranja in
svetovanja, zdravstvenih pregledov, vključno s testiranjem na viruse hepatitisa B, C in HIV.
Problematično je predvsem zadrževanje uporabnikov pred metadonskim centrom in bližnji
okolici, okrog avtobusne postaje in predelu bivše kurilnice Zdravstvenega doma v neposredni
bližini OŠ Franceta Prešerna. Vendar zaenkrat selitev programa drugam ni izvedljiva. Načrtuje
se možna adaptacija bivše reševalne postaje pri ZD Kranj, kjer bi metadonski center lahko
deloval v boljših pogojih. Vodja centra je Nataša Kern, dr. med., na tel. št. (04) 20 82 215,
ambulanta pa je odprta vsak delovni dan od 8.00 – 14.00 ure.
Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo, ki deluje v okviru CSD Kranj, se nahaja v
prenovljeni zgradbi na Sejmišču 4 v Kranju. Omogoča psihosocialno obravnavo vsem, ki se
spopadajo s psiho-socialnimi težavami, zaradi odvisnosti od nedovoljenih ali dovoljenih
psihoaktivnih snovi. V obravnavo so vključeni tudi njihovi svojci. V naše programe vključujemo
tiste, ki jih poskušamo motivirati za odločitev o spremembi načina življenja brez drog, urejene
uporabnike metadonskega programa, pri katerih je v ospredju vzdrževanje abstinence od
heroina in vključitev v komune ter postopno ponovno vključevanje v socialno okolje. Opažamo,
da se za zdravljenje v komuni uporabniki odločajo šele, ko jim tudi po večkratnih poskusih ni
uspelo prenehati z jemanjem drog v domačem okolju.
Tiste, ki so uspešno zaključili z zdravljenjem v komuni ali terapevtski skupnosti, vključujemo v
program reintegracije. Z letom 2009 omogočamo vključitev do šest ozdravljenih uporabnikov v
stanovanjsko skupino Katapult. Cilj stanovanjske skupine je omogočiti uporabnikom

Lahko ga tudi predate kateremu od članov sveta KS, ki stanuje v vaši bližini.
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namestitev, da zaključijo šolanje in si poiščejo zaposlitev. Bivanje v skupini je možno do šest
mesecev. Kot kažejo izkušnje, je uspešna ponovna integracija v domače okolje ključnega
pomena za vzpostavitev dolgotrajne abstinence in pomeni postavljanje temeljev za
zadovoljujoče življenje brez odvisnosti.
Delujemo tudi na področju preventive učencev in dijakov, informiranja in izobraževanja. Z
aktivnim delovanjem v lokalnem okolju opozarjamo na probleme, ki jih prinaša odvisnost od
nedovoljenih drog, ter si hkrati prizadevamo za strpno sodelovanje z okoljem, v katerem živijo
naši uporabniki in naš program. Aktivno sodelujemo na prireditvah Teden mladih, Županov tek
in skupaj z našimi uporabniki izvajamo niz čistilnih akcij na kritičnih točkah, kjer se odvisniki
največ zadržujejo: okolica avtobusne postaje, Suchyjev vrt, kanjon Kokre, itd. Cilj čistilnih akcij je
odstranjevanje kužnih materialov, kot so igle, brizge, metadonske stekleničke, ki so tudi lahko
nevarne v smislu posredne okužbe tako otrok kot odraslih. V letu 2008 je bilo po razpoložljivih
podatkih v Kranju uporabljenih skoraj 39.000 igel, od tega je bilo pobranih 7000 igel in brizgalk.
Sprašujemo se, kje so ostale, verjetno na še neočiščenem delu naštetih shajališč, predvsem za
avtobusno postajo, ki bi jo lahko z odločnim posegom preuredili v prijeten zelen kotiček,
kakršnih Kranju primanjkuje.
Kontaktni telefon Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo, Sejmišče 4, (blizu bivše
Zlate ribe in kegljišča) je 04 2568 781. Na voljo smo vsak delovni dan od 8.00 – 15.00 ure, v
ponedeljek in sredo pa od 8.00 – 17.00. Podrobnejše informacije o programu so na:
www.labirint-omame.si.
Sodelujemo tudi v Lokalni akcijski skupini, ki je strokovni svetovalni organ MOK. Kontaktna
oseba LAS je koordinatorka Manja Vovk, tel. št: 04 2373 166.
Lokalna akcijska skupina
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Z vsemi posebnostmi je naša šola del širše skupnosti, kajti nobena šola ni svet zase. Tudi naša
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Z vsemi posebnostmi je naša šola del širše skupnosti, kajti nobena šola ni svet zase. Tudi naša
nalog šole. Na naši šoli se zavedamo, da vzgoja in izobraževanje ni in ne sme biti le naložba v
ne. znanje.
Spopadanje
s socialno
izključenostjo
zavzemanje
za socialno
vključenost
je ena tisti,
ključnih
Od nekdaj
so namreč
odnosi z in
drugimi
ter življenje
v strpnosti
in solidarnosti
ki
nalog
šole. Na
naši šoli
se zavedamo, življenja
da vzgoja
in izobraževanje
niolajšajo.
in ne sme
biti se
le moramo
naložba v
dvigujejo
kvaliteto
posameznikovega
v družbi
in mu le-tega
Danes
znanje.
Od nekdaj
namreč
z drugimi
tertega
življenje
strpnosti
(ponovno)
naučitiso
živeti
skupajodnosi
z drugimi.
Pri nas se
učimov vsak
dan. in solidarnosti tisti, ki

dvigujejo kvaliteto posameznikovega življenja v družbi in mu le-tega olajšajo. Danes se moramo
(ponovno)
naučiti
skupaj
Pri nas
se tega učimo
vsak dan.
Šolski okoliš
OŠživeti
Helene
Puharz drugimi.
Kranj je širši
od običajnega,
saj zajema
celo Mestno občino Kranj
in vse danes samostojne, ne dolgo tega pa del Kranjske občine (Naklo, Cerklje, Preddvor,

Šolski
okolišter
OŠobčino
Helene
Puhar
Kranjstaršev
je širšipaodseobičajnega,
saj zajema
celo
Mestno
občino Kranj
Šenčur),
Tržič,
na željo
k nam vključijo
tudi otroci
iz drugih
občin.
in vse danes samostojne, ne dolgo tega pa del Kranjske občine (Naklo, Cerklje, Preddvor,
Lokacijsko
pa je seveda
skupnost
polje.
Tu smo
že od leta
Šenčur),
ter občino
Tržič, nanaše
željoprimarno
staršev okolje
pa se kKrajevna
nam vključijo
tudiZlato
otroci
iz drugih
občin.
1973. Tu smo pognali korenine in tu smo doma.

Lokacijsko pa je seveda naše primarno okolje Krajevna skupnost Zlato polje. Tu smo že od leta
1973. Tu smo pognali korenine in tu smo doma.
dr. Nataša Zrim Martinjak,
ravnateljica OŠ Helene Puhar Kranj

dr. Nataša Zrim Martinjak,
ravnateljica OŠ Helene Puhar Kranj
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Razpis za spis!
V mesecu aprilu smo KS Zlato polje in OŠ Franceta Prešerna razpisali natečaj za kratko literarno
delo s tematiko čistilne akcije, ki smo jo izvedli 4.aprila. Obljubili smo, da bomo izbrali najboljša
tri dela, ki jih bomo nagradili in najboljše delo tudi objavili v krajevnem glasilu Zlatopoljčan.
Prejeli smo veliko sestavkov in izmed vseh izbrali tri, po mnenju komisije, najboljša dela.
Prvo mesto si je pripisala Lučka Fabjan iz 5.a razreda. Drugo mesto je zasedla njena sošolka
Ajda Lotrič. Na tretjem mestu je pristala še ena deklica iz istega razreda - Duša Hribar, ki se je
prelevila v ptiča z imenom Ferdinand in nam napisala, kako z njegovimi očmi vidi čiščenje
Zlatega polja. Vse tri nagrajenke bodo svoja dela prebrale na proslavi za krajevni praznik, ki bo v
sredo 17. junija 2009 v dvorani OŠ France Prešeren. Vabljeni k poslušanju.
Ker je bila v vsakem sestavku kakšna zanimiva misel, smo se odločili, da tudi nekaj teh
objavimo:
Akcije sem se udeležil zato, da bo zemlja bolj čista. Tudi zato, da se ne bo kdo okužil. Tudi živali
lahko izumrejo. (Jaka Zmrzlikar, 2. a)
O, groza! Koliko umazanije je okoli šole. Nabrali smo mnogo odpadkov: papirčke, vrečke,
plastenke, igle, ostanke petard, cigarete, olupke. (Eva Rozman, 2. b)
Oh, kako lepo bi bilo živeti v urejenem okolju! Se tudi vam zdi
Kaj naj rečem še za konec? Ljudje zbudite se, nikoli ni prepozno!!! (Rok Koletič, 3. a)

tako?

Ko smo odšli domov, smo s seboj vzeli občutek, da Kranj ni več usran. (Zarja Jenšterle, 4.b)
Nenadoma je Kaja glasno zavpila, saj jo je nekaj pošteno zbodlo. Prestrašeni smo stekli k njej in
na srečo ugotovili, da je bila le vejica, pobiranje pa nadaljevali bolj previdno. Kasneje mi je
bratec povedal, da pa je njegova skupina našla iglo in k sreči so pravočasno poklicali učiteljico
tako, da se nihče ni poškodoval. (Sabrina Udir, 4. b)
Bravo za naravo! (za nas ne, ker smo jo mi onesnažili,  za naravo pa zato, ker je spet čista).
(Mark Anže Šuštar 5.a)
Videli smo drobne, drobne rdeče žuželke (šuštarje), ki so se parili in nam govorili:"Veliko smeti je
še, poberite jih! Če bodo zgnile, se bodo vrnile v neudobne čase. Njihov dom je v smetnjakih in
na smetiščih" (Zala Kožuh, 5. a)
Ta čistilna akcija mi je bila všeč, ker smo se zabavali in pripomogli k čisti naravi in okolju. (Neža
Konc, 5. a)
Vsi ljudje bi se morali zavedati, da je čista akcija zelo pomembna in da bi moral vsak
posameznik paziti, kam meče odpadke. Če bi se vsi držali tega, bi imeli zelo lepo mesto. (Rok
Bašelj, 5. b)
Čistilna akcija mi je bila všeč in upam, da jo bomo še kdaj ponovili. (Nina Jesenšek, 5. b)
Med pobiranjem smeti smo se malo hecali, da je čas hitreje minil. Seveda pa smo pridno
pobirale tudi smeti. (Erna Topalovič, 5. b)
Med pobiranjem smo se šalile in si celo dale ime« Cvetke Marjetke pobirajo smetke«. (Janina
Mikič, 5. b)

Najboljše delo razpisa avtorice Lučke Fabjan iz 5.a OŠ F. Prešeren:
Bila je neka "usrana" sobota, ko smo se morali vsi zbrati zaradi čistilne akcije. Sploh si ne bi
mogla predstavljati kaj takšnega, kot je ta zgodba. Pa prisluhnimo …
No, kot sem že rekla, je bila ena "usrana" sobota z veliko odpadki. In ti odpadki niso samo
odpadki, so tudi naši prijatelji.
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Pločevinka: No, pa so le prišli.
Naglušni čevelj: Prosim?
Pločevinka: Ja, prišli so. Učenci osnovne šole Franceta Prešerna.
Francoski časopis: No, mi vsaj ne bo treba več živeti z ostalimi smrduhi.
(Iz velikega kupa stresenih smeti skoči umazana nogavica.)
Nogavica: Ali misliš, da nas bodo pobrali?
Cigareta: No, lansko leto nas niso, smo pač v zakotni ulici doma. Tako ali drugače pa, poglej jih,

videti so kot "izžete cunje" na dnu morja. Ne ljubi se jim pobirat odpadkov.

Nogavica: Najbrž res ne.

(Učenci gredo mimo, kot da jih ne bi opazili.)
Plastenka: No, sledi še eno leto tukaj na kupu. Prav, saj sem že navajena.
Čevelj (stopi kot glavni in pove svoje): Ne zdi se mi prav, da nekatere odpadke poberejo, druge pa

pustijo.

Plastenka: Oh! kaj kompliciraš, že dve leti sedimo tu, zakaj ne bi tri?
Čevelj: Dovolj mi je! Hočem priti v kraljestvo smeti. Ljudje ga imenujejo Smetišče.
Pločevinka: Od kod ti vse to znanje?
Čevelj: Ko že vsi spite, se povzpnem na okensko polico punčke Duše. Z njeno mamo se vedno

pogovarjata o čudnih stvareh, ki so pravo doživetje.

Pločevinka: Prihajajo, utihnimo!
Steklenica: Kaj se dogaja? Ali je spet frka v bajti?
Pločevinka (šepetaje): Tiho!
Anis: Uh, poglej to nogavico, zelena je no … in smrdi. a vseeno mi je všeč. Kar vzel jo bom in

spravil med odpadke.

Duša: Tale čevelj se mi zdi znan. No, nekdo ga je pustil, zato ga bom dala med odpadke.

Vse odpadke smo počistili. Potem smo odšli v šolo, kjer smo imeli malico in približno ob 12. uri
odšli.
Iz te zgodbice bi se lahko marsikaj naučili.
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Mile Vozel (1908 – 2002)
V KS Zlato polje se trudimo, da v našem glasilu sledimo vsakdanjim dogodkom v družbi in o
tem obveščamo vsa gospodinjstva. Prebivalstvo v KS se menja, zato se večkrat spomnimo tudi
tistih članov, ki ne morejo več aktivno med nas in tistih, ki jih danes ni več med nami, s svojim
delom pa so doprinesli k razvoju slovenske države in so bili tudi ustvarjalni del naše krajevne
skupnosti.
Tokrat bomo predstavili začetnika gorenjske elektrifikacije, človeka, ki je pripeljal luč v naše
domove, ki je imel neizmerno rad glasbo in knjige in ki je veroval v vsakega človeka, s katerim
se je srečal in delal. Njegovo življenjsko geslo je bil pesnikov verz, ki pravi: "Vsak človek je zase
svet, svetal in lep kot zvezda na nebu…". To je bil Mile Vozel.
Rodil se je 23. decembra 1908 v Višnji Gori na Dolenjskem in se kot 12-letni fant zaljubil v
elektriko. Bil je med najboljšimi diplomanti 1. generacije srednje tehniške šole. V Kranj je prišel
takoj po šoli na priporočilo znanca. Všeč mu je bil pogled na Grintovec in Storžič in odločil se je,
da ostane. Leta 1929 se je zaposlil v privatni elektrarni pri Majdičevih. Skupaj z lastniki in
sodelavci je preživljal dobre in slabe strani takratnega časa. Dajal je predloge gospodarjem in
izboljšali so naprave za proizvodnjo električne energije. Nastajali so viški in kot uradnik je moral
pridobivati potrošnike po vaseh na obronkih Jošta in tja do pod Šmarne gore. Ponujal je
elektriko od hiše do hiše in prepričeval napredne gospodarje o prednosti v kmetijstvu, ki jo nudi
električna energija. Veliko jih je prepričal in luč je zasvetila v Stražišču, na Orehku in v Bitnjah.
Med II. svetovno vojno je bila že razsvetljena tudi cerkev na Joštu.
Prestal je vojno vihro in bil dvakrat zaprt v zloglasnih begunjskih zaporih, ker je sodeloval z NOG.
V času med vojno ga je gestapo odpeljal v zapor zato, ker je poslušal 5. simfonijo Petra Iljiča
Čajkovskega, ki pripoveduje o uporu. Zaplenili so mu tudi ploščo. V času, ko je bil v begunjskem
zaporu, je žena ostala sama z otrokoma. Tudi ona je bila aktivna in je v tem času z otrokoma
prenašala sporočila na javko na Pševem. Naučila se je sama razvijati fotografije, da mu jih je
lahko nosila v zapor in mu tako krajšala težke ure.
Tudi vojna je minila in kot prerojen se je vrnil nazaj v elektrarno, kjer je bil dogo časa vodilni
dispečer za Gorenjsko. Mlada industrija, zgrajena po osvoboditvi, je potrebovala vedno več
energije, elektrarne so bile še v izgradnji. V podjetja je sporočal čas redukcij in zato so se bali
celo njegovega glasu po telefonu. Toda prišli so boljši časi in redukcij je bilo vse manj. Prevzel je
mesto direktorja v elektrarni v Medvodah in kasneje združenega elektro podjetja Kranj,
Žirovnica in Sava. Iz časov, ko je služboval v Medvodah, so v časopisu elektrogospodarstva
objavili anekdoto, v kateri sprašujejo, kdo je najbogatejši direktor v Sloveniji. Odgovor je bil, da
je to direktor elektrarne Medvode Mile Vozel, ki se vozi v šestsedežni limuzini (kombi) in ima za
šoferja cesarja (šofer se je pisal Cesar). Sam se je na vse službene poti in na delo vozil z rednim
avtobusom.
Delo z ljudmi pa ni bilo lahko. Pojavljali so se različni
interesi, želje in stremljenja in vse je bilo potrebno uskladiti.
Rad je povedal, kako je samoupravljalce prepričeval, da so
brezobrestno posodili - za kratek čas - denar za izplačilo
plač za šolstvo.
Z ženo Perino sta v prvih letih po vojni delala tudi pri
amaterskem igralskem društvu v Stražišču. Oba sta prišla iz
Ljubljane, kjer sta se gibala v kulturnih krogih. Redno sta
obiskovala operne in gledališke predstave, ki sta jih zaradi
pomanjkanja denarja vedno spremljala z dijaškega stojišča.
Veliko predstav sta videla tudi po desetkrat in poznala sta
prav vse igralce tistega časa. Večkrat sta tekmovala, kdo bo
prej spoznal pevca, izvajalca ali delo. V Stražišču sta se
lotila celo postavitve gledališke predstave. Žena je kot
šepetalka ohranjala stik s Prešernovim gledališčem, dokler
ni delovno mesto postalo poklicno.
V Stražišču in Kranju je veljal za vsestransko razgledanega,
kar ni nenavadno, saj je raje kupil knjigo kot druge
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materialne dobrine. Ljudje so se zato večkrat obračali nanj z najrazličnejšimi vprašanji. Pogosto
je omenjal, kako so ga nekoč po telefonu vprašali: "Ali je naslov pesmi Pohor je vstal ali Bohor
je vstal?" V odgovoru pa mu je ušlo: "Bohor, b kot butec."
Vsa leta po vojni je bil član ZK, čeprav so ga nekoč iz članstva celo izključili in to zato, ker je
prisostvoval cerkvenemu obredu ob smrti sorodnika njegovega sodelavca. Takrat jim je mirno
povedal, da ga bodo že še želeli v svoje vrste, kar se je v kratkem tudi zgodilo.
M. Vozel se nikoli ni zapisal politiki, ampak je veliko časa in truda namenil zgodovini
elektrogospodarstva. Kot kronist in publicist je zbiral gradivo za knjigi Razvoj elektrifikacije
Slovenije do leta 1945 in Razvoj elektroenergetike Slovenije od leta 1945-1980. Vire je iskal po
vsej Gorenjski in prehodil poti, kjer so nekoč stale male elektrarne. Od domačinov je izvedel, kaj
se je z njimi zgodilo. Sodeloval je pri zapisu v Kranjski zbornik »Elektrifikacija v občini Kranj od
leta 1940 do leta 1980«.
V najtežjih trenutkih mu je pomagala
elektrotehnika. V prostem času se je
zatopil v svet elektronk, tranzistorjev,
uporov in ob študiju pozabil na vsakdanje
skrbi. Svoj prvi radijski sprejemnik je
naredil že 1925. leta, za konstrukcijo 8cevnega radijskega sprejemnika pa je na
kongresu Ljudske tehnike v Beogradu
prejel nagrado N. Tesla. Izdelal si je lastno
radijsko oddajno postajo, s katero se je
povezoval s celim svetom. Zanimivo je, da
je med prvimi izvedel, kaj se dogaja na
Češkem v času sovjetske agresije. Preko
svojega oddajnika je stkal vezi z ljudmi
različnih narodnosti in z nekaterimi ohranil prijateljstvo do zadnjih dni. Najbolj ga je osrečilo
spoznanje, da je eden od radioamaterjev, s katerim je imel stalne stike, pomemben snemalec
klasične glasbe pri Philipsu. Z njim sta izmenjavala novice in plošče s posnetki resne glasbe.
Posebej ponosen je bil na prvi odtis Vivaldijevih Štirih letnih časov, ki mu jih je podaril g. A.
Buczynski.
Svoja znanja je razdajal v krožkih po tovarnah in šolah. Vsak teden je hitel v Radioklub Kranj,
kjer je mladim pomagal uresničevati nove zamisli. Vestno je sledil napredkom v znanosti in to
prenašal na mlade rodove, čeprav so ga skušali mladi prehiteti, vendar je študiral in sprejemal
tudi od njih. Za svoje vnuke je izdeloval igrače npr. elektronsko kocko za igro Človek ne jezi se.
Še v svojih 90-letih je spremljal zanimivosti in si med drugim ogledal delo na Inštitutu J. Štefan.
Bil je član v najvidnejših strokovnih organizacijah in mnogih občinskih organih. Bil je dolgoletni
član sveta za urbanizem in kot njegov predstavnik je med drugim odprl vodovod v Stražišču in
most čez reko Kokro. Za svoje delo je prejel najrazličnejša priznanja, medaljo dela, znak
častnega člana Elektrotehniške zveze, Teslovo nagrado in še mnogo drugih.
Po 40. letih dela se je upokojil, da je lahko užival doma, kjer je imel vse: družino, knjige, plošče
in svojo delovno sobo.
V glasbi je našel svoj mir, s knjigami in časopisi si je širil obzorja, med svojimi tranzistorčki pa je
še vedno nekaj ustvarjal. Že po 90. letu starosti je naredil števec za merjenje jakosti strel in
oddaljenosti neviht. Med njegovimi starimi fotografijami najdemo, kako rad je slikal strele. Vsi
njegovi so trepetali, ko je on z največjim užitkom in fotoaparatom v roki lovil slike strel.
To, da ga vremenski pojavi zanimajo, je bilo znano, zato so ga meteorologi zadolžili, da je za
njihove raziskave dnevno zbiral podatke o onesnaženosti.
Skrbno ohranjene plošče, ki so mu v posebnih trenutkih napolnjevale duha, je oddal v trajno
hrambo Narodni in univerzitetni knjižnici, saj jih po njegovem ni zbiral le zase, ampak naj bodo
del narodove zbirke. Le nekaj časa pred zadnjo boleznijo je še hodil poslušat klasične koncerte
v Cankarjev dom. Ker je doma poslušal glasbo precej naglas, kar je domače motilo, je v dokaz,
da je glasnost na koncertih enaka, naredil merilec jakosti zvoka in dokazal, kako naj se posluša
glasba. Njegova misel, ki jo je večkrat povedal, je bila zelo daleč od sodobnega pridobitniškega
sveta. Dejal je, da je srečen s tem, kar ima, in da se mu ni treba več pehati za denar.
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VENIJ
LO

Res, nekateri se še trudijo tudi s takimi
stvarmi, za katere bi večina le zamahnila z
roko, češ kaj mi bo to.
A po drugi strani, v raznih oblikah dejavnosti se
pojavljajo tudi novi ljudje, ki jim je notranja
potreba narekovala, da se vključijo v tako ali
drugačno obliko pomoči drugim. Pa ne vemo
zanje, le slišimo ali preberemo v časopisu.
To bo pisanje o Rdečem križu, organizaciji z
dolgo tradicijo, s svojimi uspehi in neuspehi,
vzponi in padci, da pa ne bo vse skupaj preveč
na široko zajeto – bo tu le nekaj dejstev o
našem, lokalnem Rdečem križu.
Na Zlatem polju ima ta organizacija dolgo
tradicijo, doživljala je kot vse druge, svoje
dobre in slabe čase, a še vedno vztraja.
Ima sedemnajst poverjenikov, morda ta izraz
koga spominja na stare socialistične čase,
danes bi jim morda rekli aktivisti. Večina so
ženske vseh starosti razen najmlajših
generacij. Nekaj jih je zakoračilo že v osmo
desetletje ali celo čez, pa še vedno želijo
pomagati svojim bližnjim. Želijo si seveda tudi
kake
mlajše
pomoči,
morda
svežih
upokojenk/cev ali tudi še aktivnih krajanov.
S čim se ukvarjajo? Spremljajo ljudi v svoji
okolici, ugotavljajo ali so potrebni kake
pomoči, nekateri tudi sami konkretno
pomagajo kakemu bolnemu ali ostarelemu
sosedu pri težjih opravilih ali jim kaj nabavijo,
pomagajo do zdravnika in podobno. Včasih je
dovolj že družba, klepet, pogovor, da se človek
počuti bolje, ko zaupa svoje misli in težave
drugemu sočloveku.
Vsak od teh članov – poverjenikov – tudi sam
obišče svoje sosede in sokrajane z namenom,
da pridobi prispevke za financiranje svojih
akcij, in da izve za nove podatke, ki jih pri
svojem dobrodelnem poslanstvu potrebuje.
Sicer pa poleg takih vsakodnevnih ali občasnih
opravil organizirajo krvodajalske akcije – eno
ali dve na leto, in po njih odpeljejo vse na
pogostitev, s katero se jim simbolno zahvalijo
za njihovo darovano kri. Druga večja aktivnost
je organizacija srečanja najstarejših krajanov,
v zadnjih letih v brunarici na Kokrici. Teh dveh
se udeležuje okrog 60 ljudi, seveda različnih.
Tretje večje angažiranje je v decembru, ko
nabavijo

S

E

Nekateri se še trudijo
darilne vrečke in z njimi obiščejo stare, bolne
ali invalidne in socialno ogrožene krajane,
skupaj več kot 130 ljudi, jim voščijo lepe
praznike in srečno novo leto in z njimi
poklepetajo in jih s svojo pozornostjo tudi
razveselijo.
Ob žalostnih dogodkih se svojim članom
oddolžijo s kako svečo in šopkom na grobu in
udeležbo na pogrebu, pred novim letom pa
obiščejo tudi vse naše krajane, ki živijo v
bližnjih domovih upokojencev – v Kranju,
Preddvoru, Tržiču in drugje, in jih obdarijo kot
ostale, ki živijo še doma.
Vse to pa seveda ni zastonj, zato tudi pobirajo
prispevke krajanov, da z njimi lahko pokrijejo
vse te stroške. S tistimi nekaj evri, ki jih
prispevate, boste nekomu, ki je star ali bolan,
ali pa zdrav in daruje svojo kri za druge,
polepšali dan in mu povedali, da še ni od
vseh pozabljen in da ga cenite.
Skupina članov RK – poverjenikov pa se tudi
sama zbere večkrat letno na sestankih, na
katerih se dogovori o bodočem delu, preda
pobrane prispevke za oddajo na transakcijski
račun, in sprejme potrebne sklepe. Pred
novim letom pa se dobi tudi na novoletnem
srečanju, na katerega vsak prinese nekaj, s
čimer se pogostijo in nazdravijo. Ne bi verjeli,
kako dobre piškote in drugo pecivo znajo
speči članice!
Krajevna organizacija je seveda del območne
organizacije Rdečega križa, pri njej ima tudi
svoj transakcijski podračun, s katerim
izključno poslujejo, saj je ravno nepregledno
in neustrezno poslovanje republiškega
Rdečega križa pred leti povzročilo tej
organizaciji veliko moralno škodo. Marsikateri
krajan je na kratko ali celo žaljivo odslovil
poverjenike lokalnega RK, češ da samo
kradejo ali skrbijo zase. Pa ni tako, iz zgoraj
naštetega je očitno, da gre denar izključno za
navedene namene, poleg tega pa na tem
lokalnem nivoju govorimo o celoletni vsoti
okrog 1400 evrov, ki se nabere iz zbranih
prispevkov. Če imajo srečo, pridobijo še
kakega donatorja, da jim pokrije kak strošek.
S takim kupčkom denarja pa veste, da še
nihče ni obogatel!

PRISPEVAJTE PO SVOJIH MOČEH!
V delo se vključite tudi vi – prijavite se na tel. 04 2011 972 vsak ponedeljek
med 16. in 18. uro in povabljeni boste na sestanek KO RK Zlato polje!
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Klasje
»Dolgo je zorelo Zlato polje in obilno rodilo. V pozni lanski jeseni smo njegovo Klasje zbrali v
šopek, ga povezali z nevidno pentljo prijateljstva in ga zdaj vsak teden skrbno negujemo.«
Tako bi lahko na bolj poetičen način opisali začetek naše medgeneracijske skupine za
samopomoč, katera deluje v okviru Medgeneracijskega »Društva Z roko v roki«, na območju KS
Zlato polje.
Ideja o ustanovitvi medgeneracijske skupine na območju KS Zlato polje se je v društvu pojavila
v začetku leta 2008. V sodelovanju s člani sveta KS Zlato polje, zlasti njihovim predsednikom g.
Piškurjem, kateremu gre velika zahvala za obveščanje stanovalcev KS Zlato polje o
ustanavljanju nove skupine, je v novembru 2008 skupina naposled zaživela.
Naša skupina se imenuje Klasje. Ime smo izbrali člani sami, saj po našem mnenju sredi
Zlatega polja najlepše uspeva prav slednje. Srečujemo se enkrat tedensko v prostorih KS Zlato
polje. V skupini smo se zbrali naključni posamezniki, z enim namenom - da postanemo prijatelji.
Skupino vodiva Katja Stare in Mirko Steiner. Za medgeneracijsko vodenje sva se usposabljala
pri Zvezi društev za socialno gerontologijo Slovenije - krovni organizaciji MD »Z roko v roki«.
Temeljna dejavnost v skupini je pogovor. Pogovor se nanaša na teme, ki nas povezujejo.
Negujemo kulturo poslušanja, ki je pogoj za poglobljen pogovor. V pogovoru sodeluje in
posreduje svojo lastno življenjsko izkušnjo vsak član, ki izrazi svoje občutke, stališča in mnenja.
V skupini ne moraliziramo, ne poučujemo in ne kritiziramo. Kar je bilo v skupini izrečeno, se
varuje, torej ostane v skupini.
Imamo tudi dodatne aktivnosti, izven rednih srečanj, kot na primer: piknik, izlet, obisk in
druženje z drugimi skupinami,… Ker noben človek ni otok zase, je druženje, dobro počutje v
skupini in medsebojno zaupanje za nas zelo pomembno.

Smo Medgeneracijsko društvo za sožitje generacij z imenom Z roko v roki. Prisotni smo na
območju Mestne občine Kranj, občine Preddvor, Naklo, Ponikev ter Tržiča. V program se
vključujejo starejši ljudje ter seveda prostovoljci, voditelji skupin, ki se v vsakodnevnem
druženju s starejšimi ljudmi pripravljajo na lastno starost. Večina prostovoljcev je mlajših
upokojencev.
V društvu izvajamo programe samopomoči za starejšo generacijo, razvijamo prostovoljno delo,
osredotočamo se na medgeneracijsko povezovanje, na pripravo srednje generacije na starost,
razbijamo predsodke o starosti,… Za izvajanje in širitev programa kot krovna organizacija skrbi
Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije. Naša glavna dejavnost je program Skupine
starih ljudi za samopomoč.
Zapisala: Katja Stare

V O TA N L E O B U R N E T T

Vse na eni polici
Dom AS, najsodobnejše premoženjsko zavarovanje za dom in družino
Modro je zavarovati vse, kar vam je pri srcu. Če to lahko
storite hitro in preprosto, toliko bolje. Dom AS, najsodobnejše premoženjsko zavarovanje, vam olajša celoten postopek,
saj lahko z eno samo polico zavarujete stanovanjski objekt
s premičninami, kmetijsko poslopje, družinske člane, živali,
gospodinjske aparate, glasbila in še kaj.

www.adriatic-slovenica.si

Ob sklenitvi zavarovanja boste brezplačno prejeli še Stanovanjsko asistenco CORIS, ki vam 24 ur na dan zagotavlja hitro
in učinkovito pomoč v nujnih primerih. Preprosto splača se
imeti vse na eni polici, saj je s premoženjskim zavarovanjem
Dom AS vse veliko pregledneje zavarovano, vi pa ste lahko
brez skrbi. Tudi če vas doleti morebitna nezgoda.

